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STAMBREV 
FÖR IDENTIFIERING AV SKOGSODLINGSMATERIAL SOM KOMMER FRÅN 

FRÖTÄKTSOMRÅDEN OCH FRÖTÄKTSBESTÅND  
 

UTFÄRDAT I ENLIGHET MED RÅDETS DIREKTIV 1999/105/EG OM SALUFÖRING AV SKOGSODLINGSMATERIAL 
 

MEDLEMSSTAT: FINLAND STAMBREV nr EG:/FIN/(nr) ………………………………. 
 
Härmed intygas att det skogsodlingsmaterial som beskrivs nedan har producerats: 

i enlighet med EG-direktivet   
i enlighet med övergångsbestämmelser  

 
1. Botaniskt namn och finskt eller svenskt namn:…………………………………………………….…………………………………….. 
 
2. Typ av odlingsmaterial:   
 Fröenhet    
 Växtdelar    
 Plantor   4. Typ av frökälla: 
                      Frötäktsområde                        
3. Kategori av odlingsmaterial:                      Frötäktsbestånd                       
 Känd härkomst    
                   Beståndsutvalt                   
 Testat                                  
 
5. Ändamål:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Hänvisning i landets register eller frökällans beteckning i det nationella registret: 

…………………………………………………………. /Blandning:……………………………………………………………………………... 
 
7. Frökällans  ursprung  och uppgift om huruvida frökällan är ortsegen 

a) Autoktont  Icke autoktont  Okänt  

b) Ortseget  Icke ortseget  
 
8. Frökällans ursprung (för icke autoktont/icke ortseget material, om känt): …………………………………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

9. Frökällans härkomstland och härkomstområde: ………………………………………………………………………………………….  

        Härkomst (kortform, i förekommande fall): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Läge: longitud- och latitudintervall (frötäktsområde) eller det exakta läget (frötäktsbestånd):  ………………………………………….. 

 
10. Altitud eller altitudintervall för området där frökällan är belägen: ……………………………………………………………………… 
 
11. Frömognadsår:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
12. Kvantitet odlingsmaterial:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
13. Är det material som omfattas av detta stambrev resultatet av en uppdelning av ett större parti som omfattades av ett 

tidigare EG-stambrev?      Ja  Nej  
Det tidigare stambrevets nummer   …………………………………… Mängden material i det ursprungliga partiet ………………. 

 

14. Tid i plantskola:…………………………………………… 
 
15. Har det material som producerats från frö senare blivit föremål för vegetativ förökning? Ja  Nej  
 

Förökningsmetod ……………………………………………………  Kvantitet förökat material …………………………………………. 
 
16. Annan viktig information:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
17. Leverantörens namn och adress: 

 
Det officiella organets namn och 
adress: 
 
 
 

 Det officiella organets stämpel: 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Den ansvarige tjänstemannens namn: 
 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
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STAMBREV  
FÖR IDENTIFIERING AV SKOGSODLINGSMATERIAL SOM KOMMER FRÅN FRÖPLANTAGER 

ELLER FÖRÄLDRATRÄD TILL EN FAMILJ (FAMILJER) 
UTFÄRDAT I ENLIGHET MED RÅDETS DIREKTIV 1999/105/EG OM SALUFÖRING AV SKOGSODLINGSMATERIAL 

MEDLEMSSTAT: FINLAND STAMBREV nr EG:/FIN/(nr)………………………………. 
 
Härmed intygas att det skogsodlingsmaterial som beskrivs nedan har producerats: 
 i enlighet med EG-direktivet   
 i enlighet med övergångsbestämmelser  
 
1.  a) Botaniskt namn och finskt eller svenskt namn:…………………………………………………………………………………….. 

b) Frökällans namn (enligt katalogen) ………............................................…....................................…………………………… 
 
2. Typ av odlingsmaterial:   
 Fröenhet    
 Växtdelar    

 Plantor   4. Typ av frökälla: 
   Fröplantage   
3. Kategori av odlingsmaterial:   Föräldraträd till en familj/familjer  
 Individutvalt    
 Testat                                 
 
5. Ändamål:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Hänvisning i landets register eller frökällans beteckning i det nationella registret:…………............................................….. 
 
7. Frökällans ursprung och uppgift om huruvida frökällan är ortsegen (i förekommande fall) 

a) Autoktont                  Icke autoktont         Okänt  
b) Ortseget                  Icke ortseget           

8.    Frökällans ursprung (för icke autoktont/icke ortseget material, om  känt): ……………………………………………………………..  
 
9.    Frökällans härkomstland och lokalisering: ……………………………………………………………………………………………….  
 
10. Fröet bildat genom: 
                   fri pollinering                    
                   tilläggspollinering             
 kontrollerad pollinering  
 
11. Frömognadsår: 

……………………………………………………………. 
 
12. Kvantitet odlingsmaterial (för ett blandat fröplantageparti, per frömognadsår):………………………..…………………………………… 
 
13. Är det material som omfattas av detta stambrev resultatet av 

a) en uppdelning av ett större parti som omfattades av ett tidigare EG-stambrev?   Ja  Nej  
Det tidigare stambrevets nummer   Mängden material i det ursprungliga partiet 
b) en blandning av fröpartier som kommer från samma plantage?  Ja  Nej  
De tidigare stambrevens nummer  …………………………………….………………………………………….. 

 
 
14. Tid i  

plantskola:…………………………………………….. 
       …………………………………………………………….  

15. Antal representerade komponenter 
Familjer: ……………………….…………………………….. 
Kloner ………………………………………………………… 

 
16. Altitud eller altitudintervall för området där frökällan är belägen:……………………………………………….…………………… 
 
17. Har genetisk modifiering använts när frökällan producerades?           Ja  Nej  
 
18. För odlingsmaterial som kommer från föräldraträd till en familj/familjer: 
      Korsningsschema...............….................   Intervall för de ingående familjernas andel (i procent):................................... 
 
19. Har det material som producerats från frö senare blivit föremål för vegetativ förökning? Ja  Nej  

Förökningsmetod.......................................................   Kvantitet förökat material............................................. 
 
20.  Annan viktig information:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
21. Leverantörens namn och adress: 
 
 
 
Det officiella organets namn och 
adress: 
 
 

 Det officiella organets stämpel: 
 
Datum: 

 Den ansvarige tjänstemannens namn: 
 
 
Underskrift: 
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STAMBREV  

FÖR IDENTIFIERING AV SKOGSODLINGSMATERIAL SOM KOMMER FRÅN KLONER OCH 
KLONBLANDNINGAR 

  
UTFÄRDAT I ENLIGHET MED RÅDETS DIREKTIV 1999/105/EG OM SALUFÖRING AV SKOGSODLINGSMATERIAL 

 

MEDLEMSSTAT: FINLAND STAMBREV nr EG:/FIN/(nr)………………………………. 
 
Härmed intygas att det skogsodlingsmaterial som beskrivs nedan har producerats: 
 i enlighet med EG-direktivet   
 i enlighet med övergångsbestämmelser   
 
1. a) Botaniskt namn och finskt eller svenskt namn: ………………………………………………………………………………… 

b) Namn på klon eller klonblandning: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Typ av odlingsmaterial:   
 Växtdelar    
 Plantor   4. Typ av frökälla: 
   Klon   
3. Kategori av odlingsmaterial:   Klonblandning   
 Individutvalt    
 Testat                                 
 
5. Ändamål: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Hänvisning i landets register eller frökällans beteckning i det nationella registret: 
 
7. Frökällans ursprung och uppgift om huruvida frökällan är ortsegen (i förekommande fall)  

a) Autoktont  Icke autoktont  Okänt  
b) Ortseget   Icke ortseget  

 
8. Frökällans ursprung (för icke autoktont/icke ortseget material, om känt): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
9. Frökällans härkomstland och härkomstområde eller lokalisering: 

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Härkomst (kortform): …………………………………………………………………..……………. :………...........................…............… 
 
10. Har genetisk modifiering använts när frökällan producerades ?   Ja  Nej   
 
11. a) Förökningsmetod: …………………………………………………...

b) Kvantitet förökat material: 
………………………………………………………………………………

 
12. Kvantitet odlingsmaterial: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
13. Är det material som omfattas av detta stambrev resultatet av en uppdelning av ett större parti som omfattades av ett 

tidigare EG-stambrev?   Ja  Nej  
Det tidigare stambrevets nummer ……………………………….. Mängden material i det ursprungliga partiet 
……………………………………….. 

 
14. Tid i plantskola: 

……………………………………………………………………….. 
 
15. För klonblandningar: 

Antal kloner i blandningen: …………………. Intervall för de ingående klonernas andel (i procent):: ………………………… 
 
16. Annan viktig information: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
17. Leverantörens namn och adress: 
 
 
 
 
 
 
Det officiella organets namn och 
adress:  
 
 
 

 Det officiella organets stämpel: 
 
 
 
Datum: 

 Den ansvarige tjänstemannens namn: 
 
 
 
Underskrift: 

 


